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Dot.: pisma (lnterpelacji Nr 108 z dnia 16 lutego 2016 r.), skierowanego do Burmistza Dzielnicy
Praga Południe, przekazanego do Wydziału P|anowania Miejscowego, następnie do
Wydziału Rea|izacji Urbanistycznej Biura Architektury i P|anowania Przestrzennego
w sprawie decyzji o warunkach zabudowy wydanych w ciągu ostatnich dwoch |at na terenie
Kamionka.

W odpowiedzi na pismo dot. ww. sprawy, otrzymane w dniu 21.03.2016 r., Wydział Rea|izacji
Urbanistycznej Biura Architektury i P|anowania Przestzennego Urzędu m. st. Warszawy przesyła
w załączeniu decyzje wydane w ciągu ostatnich dwÓch |at na terenie Kamionka:

- decyzję nr 119/PRD|15 z dnia 02.07'2Q15 r' usta|ającą warunki zabudowy d|a inwestycji
budow|anej po|egającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji
usługowo - hand|owych w pańeze oazgarażem w części podziemnej i moz|iwością realizacji
gaaŻu w pańeze w|az z pełną infrastrukturą techniczną, stacją trafo, dojściami idojazdami na
działce nr ewid. 15 w obrębie 3-02-03 (inwestycja kubaturowa) oraz częŚci działek nr ewid. 7, 11, 13,'18' 19 iczęść dz. nr ewid. 15 w obrębie 3-02-03 (infrastruktura techniczna) pzy u|. Mińskiej 69 na
terenie dzie|nicy Praga Południe m. st. Warszawy.

- decyzję nr 10/PRD/16 z dnia 19.01.2016 r' usta|ającą warunki zabudowy d|a inwestycji
budow|anej po|egającej na budowie zespołu budynkow mieszkalnych wie|orodzinnych z usługami
w pańeze, garaiem podziemnym, ż1azdami, parkingiem terenowym oraz infrastrukturą techniczną
izagospodarowaniem terenu na działce nr ewid' 1712 (obiekty kubaturowe) oraz na częŚci działki nr
ewid' 't2 (pod infrastrukturę i wjazdy) w obrębie 3-02-03 przy u|. Chodakowskiej w dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy.
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